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 Streszczenie  W praktyce lekarza rodzinnego szczególne miejsce zajmuje prawidłowe i szybkie rozpoznanie chorób 
potencjalnie zagrażających życiu, których objawy manifestują się jako tzw. ostry brzuch. Wczesne ich wykrycie może 
mieć istotny wpływ na przebieg i wynik leczenia. W pracy autorzy przypominają najważniejsze aspekty wczesnego 
wykrywania poważnych schorzeń jamy brzusznej: właściwie przeprowadzony wywiad lekarski, analizę objawów, ich 
patofizjologię i różnicowanie, kompletne badanie fizykalne jamy brzusznej i odbytu, ocenę wyników badań labora-
toryjnych i obrazowych. Przedstawione zostały także podstawowe objawy i wczesny przebieg najczęstszych schorzeń 
narządów jamy brzusznej. 
Słowa kluczowe: ostre choroby jamy brzusznej, ostry brzuch, diagnostyka ostrych schorzeń jamy brzusznej.

 Summary  In family medicine practice special care should be applied to proper and quick diagnostics of potentially 
life threatening diseases, whose symptoms manifest as so called acute abdomen. Early detection may influence the 
course of the disease and the outcome of treatment. The authors of this study remind most important aspects of early 
diagnostics, proper medical history, symptoms analysis, their pathophysiology and differentiation, complete physical 
examination of abdominal cavity and digital rectal examination, results of lab tests and imaging studies. Description 
of basic symptoms and early course of most common acute diseases of the abdomen were also presented.
Key words: acute diseases of the abdomen, acute abdomen, diagnostics of acute diseases of the abdomen. 
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

W praktyce lekarza rodzinnego szczególne zna-
czenie ma rozpoznanie ostrych schorzeń wyma-
gających wdrożenia szybkiej diagnostyki i często 
niezwłocznego skierowania chorego do specjali-
stycznego ośrodka. Znaczną część stanów ostrych 
stanowią poważne schorzenia jamy brzusznej, któ-
rych szczegółowe rozpoznanie i wdrożenie leczenia 
leży po stronie chirurga konsultującego − obecnie 
najczęściej w szpitalnych oddziałach ratunkowych. 
Jednakże wczesne ich wykrycie przez lekarza innej 
specjalności, w tym lekarza rodzinnego nie pozo-
staje bez wpływu na pozytywny przebieg i wynik 
leczenia. 

Termin „ostry brzuch” (ang. acute abdomen) nie 
określa odrębnej jednostki chorobowej, a jedynie 
zespół objawów charakteryzujących nagle pojawia-
jące się choroby narządów jamy brzusznej o burz-

liwym przebiegu, często zagrażające życiu, z reguły 
wymagające zdecydowanych i energicznych dzia-
łań terapeutycznych, w tym niejednokrotnie do-
raźnego leczenia operacyjnego. Podstawowym ob-
jawem jest ból brzucha, dodatkowo mogą pojawić 
się charakterystyczne cechy podrażnienia lub za-
palenia otrzewnej oraz inne objawy patologiczne. 
Choroby te mają zazwyczaj charakter dynamiczny, 
a obserwacja zmian charakteru i nasilenia obja-
wów może mieć większą wartość dla postawienia 
prawidłowej diagnozy i zaplanowania optymalnego 
leczenia niż wstępna ocena kliniczna. Ważne jest 
więc, aby nie przeoczyć pierwszych symptomów 
i skierować chorego do obserwacji ambulatoryjnej 
lub szpitalnej we właściwym czasie. 

Podobnie jak w przypadku innych stanów 
chorobowych podstawą rozpoznania jest wywiad 
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lekarski oraz badanie kliniczne. Chorym z podej-
rzeniem ostrego brzucha nie podaje się silnego 
leku przeciwbólowego przed ustaleniem ostatecz-
nego rozpoznania, ale nie wolno też przedłużać ich 
cierpienia ponad czas niezbędny do diagnostyki. 
Podstawą jest ocena stanu ogólnego pacjenta, 
a szczególnie jego stabilności hemodynamicznej 
i wydolności krążeniowo-oddechowej, pamiętając, 
że krwawienie do przewodu pokarmowego mo-
że przebiegać skrycie, bez silnego bólu brzucha, 
a z kolei pęknięcie tętniaka aorty − z dużą dynami-
ką i wymagać szybkich decyzji terapeutycznych. 

Wywiad lekarski rozpoczynamy od dokład-
nej analizy objawów choroby obecnej. Przede 
wszystkim należy rozpoznać charakter, lokalizację, 
możliwą migrację oraz czas trwania bólu brzucha 
i ewentualne jego promieniowanie do innych 
rejonów ciała. Pomocna jest analiza możliwych 
czynników wywołujących ból, zmieniających jego 
nasilenie, charakter lub powodujących jego ustą-
pienie (bóle poposiłkowe, na czczo, po lekach). 
Dodatkowe objawy chorób mogących prowadzić 
do ostrych schorzeń jamy brzusznej obejmują: nud-
ności, wymioty, wzdęcia, odbijania, zmianę rytmu 
wypróżnień, zmianę koloru i konsystencji stolca, 
objawy skórne (żółtaczkę, zasinienie, wybroczyny 
lub poszerzenie żył podskórnych). Konieczne jest 
wypytanie chorego o przebyte i aktywne choroby 
towarzyszące, przyjmowane leki i suplementy diety 
oraz – co szczególnie istotne w diagnostyce różni-
cowej – o ostatnio spożywane pokarmy i możliwe 
błędy dietetyczne, w tym nadużywanie alkoholu. 
W wywiadzie należy zapytać o przebyte operacje 
chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej.

Dominującym objawem w wywiadzie jest za-
zwyczaj ból. Pochodzenie bólu brzucha jest dwoja-
kiego rodzaju. Otrzewną trzewną unerwiają włók-
na wolnoprzewodzące (typu C) należące do ukła-
du autonomicznego. Reagują one wytworzeniem 
impulsów bólowych przy wzroście napięcia ścian 
lub torebki narządów miąższowych, w obecności 
niektórych substancji chemicznych oraz toksycz-
nych metabolitów powstałych w wyniku niedo-
krwienia narządów. Ból trzewny jest tępy, długo-
trwały, względnie stały w nasileniu i może narastać 
w spoczynku. Często towarzyszą mu nudności, 
wymioty, nadmierne pocenie się oraz niepokój 
ruchowy. Tego rodzaju objawy nie są wynikiem 
mechanicznej niedrożności przewodu pokarmo-
wego, a pobudzenia układu autonomicznego (np. 
wymioty i nudności w ostrym zapaleniu wyrostka 
robaczkowego). Ból brzucha somatyczny, przewo-
dzony przez włókna aferentne (typu A), pochodzi 
z podrażnienia otrzewnej ściennej, krezki, ścian 
jamy brzusznej i przestrzeni pozaotrzewnowej. Jest 
to ból znacznie bardziej zlokalizowany, rzutuje się 
ponad miejscem zmian chorobowych i zmienia się 
w zależności od położenia i ruchów ciała. Nasila go 
odruch kaszlowy i kichanie. Charakterystyczne dla 

chorych z tego rodzaju bólem jest pozycja z pod-
kurczonymi kończynami dolnymi (embrionalna) 
i pozostawanie w bezruchu. Trzeba pamiętać, że 
miednica mniejsza jest znacznie słabiej unerwiona 
czuciowo niż dolne piętra jamy brzusznej. Wiele 
poważnych schorzeń w obrębie narządów mied-
nicy może zachodzić bez większych dolegliwości 
bólowych [1].

Dla wielu ostrych schorzeń jamy brzusznej 
charakterystyczna jest ewolucja bólu. Ból począt-
kowo trzewny − tępy oraz słabo zlokalizowany  
− stopniowo zmienia swój charakter na somatyczny  
− ostry i umiejscawiający się w okolicy podrażnio-
nej otrzewnej ściennej. Tego rodzaju zmiany od-
czuwania bólu są charakterystyczne dla np. ostrego 
zapalenia wyrostka robaczkowego. Nasilanie się 
bólu zazwyczaj świadczy o narastaniu patologii, 
a powiększanie się obszaru bólu somatycznego  
− o zmianie charakteru zapalenia otrzewnej z ogra-
niczonego na rozlane. Charakter bólu pozwala 
wstępnie podejrzewać rodzaj patologii. Ból w za-
paleniu otrzewnej narasta stopniowo w ciągu kilku 
godzin, później ma w miarę stałe nasilenie i może 
być zlokalizowany lub rozlany. Bóle kolkowe cha-
rakteryzują się szybkim i gwałtownym początkiem, 
nieraz znacznym nasileniem oraz ustępowaniem 
samoistnym lub po podaniu leków rozkurczowych. 
Charakterystyczny falowy charakter bólu w kolce 
jelitowej (nasilanie i ustępowanie samoistne) jest 
zgodny z perystaltyką. Taki ból jest charakterystycz-
ny dla niedrożności mechanicznej. Przeszywający 
nagły ból w nadbrzuszu może być objawem per-
foracji górnego odcinka przewodu pokarmowe-
go, a rozdzierający ból w środkowej części jamy 
brzusznej może sygnalizować proces rozwarstwie-
nia lub pękania tętniaka aorty brzusznej. 

Ból w schorzeniach przewodu pokarmowego 
nierzadko promieniuje poza jamę brzuszną. Do 
najbardziej charakterystycznych lokalizacji należy 
promieniowanie do prawej łopatki (w schorzeniach 
zapalnych pęcherzyka żółciowego), do grzbietu 
(w ostrym zapaleniu trzustki), do barków (w przy-
padku procesu zapalnego toczącego się podprze-
ponowo, np. ropnia) oraz w kierunku warg sromo-
wych u kobiet, a u mężczyzn − moszny (w kamicy 
moczowodowej). 

W różnicowaniu bólów brzucha należy rów-
nież pamiętać o schorzeniach internistycznych, 
które bardzo często przebiegają z bólami brzucha 
i mogą być mylnie brane za ostre schorzenia jamy 
brzusznej wymagające zabiegu operacyjnego. Są 
to na przykład: ostra porfiria przerywana, kwasica 
ketonowa, mocznica, hemochromatoza, ostra nie-
wydolność kory nadnerczy, nadczynność przytar-
czyc, niedoczynność tarczycy, zespoły hemolitycz-
ne (niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, zespół 
hemolityczno-mocznicowy). Silne bóle brzucha 
mogą także wystąpić w kolagenozach, zatruciach 
metalami ciężkimi oraz infekcjach: durze brzusz-
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nym, paradurach, gruźlicy, malarii, wiądzie rdze-
nia, półpaścu [2]. 

Objawami, które często towarzyszą bólowi są 
nudności i wymioty, a także zatrzymanie stolca 
i gazów. Częstość wymiotów i charakter wymiocin 
może mieć duże znaczenie diagnostyczne. Upo-
rczywe, nawracające wymioty treścią zastoinową, 
a następnie brunatną i cuchnącą (tzw. wymioty 
kałowe) są patognomiczne dla obrazu niedrożności 
przewodu pokarmowego.

Podstawą diagnostyki schorzeń jamy brzusznej 
jest badanie fizykalne. Oglądanie jamy brzusznej 
może ujawnić: zmiany na skórze, krwiaki, wzdęcie 
brzucha, obecność przepuklin ścian jamy brzusz-
nej, blizny po poprzednich operacjach oraz oznaki 
współistniejących chorób (np. caput medusae – po-
szerzone podskórne żyły w okolicy pępka w nad-
ciśnieniu wrotnym) czy też obecność widocznych 
przez powłoki guzów lub np. widocznego nad 
spojeniem łonowym nadmiernie wypełnionego pę-
cherza moczowego w zatrzymaniu moczu. W dal-
szym etapie należy osłuchać całą jamę brzuszną, 
poszukując szmerów perystaltycznych lub dźwię-
ków patologicznych (np. przelewań metalicznych 
lub szmeru tętniaka). Opukiwaniem rozpoznaje 
się dodatkową zawartość jamy brzusznej (wzdęcie 
jelit gazami, obecność płynu śródotrzewnowego), 
a także ocenia wielkość niektórych narządów miąż-
szowych (stłumienie wypuku nad powiększoną 
wątrobą lub śledzioną). Dodatkowo opukiwanie 
jest bardzo czułym narzędziem oceny bolesności 
miejscowej i obecności objawów otrzewnowych.

Badanie palpacyjne rozpoczynamy od deli-
katnej palpacji płytkiej, nad całą jamą brzuszną, 
a następnie dokładniejszej palpacji głębokiej, roz-
poczynając od obszarów, w których dolegliwości 
bólowe są najmniejsze, a kończąc w obszarze naj-
większej bolesności uciskowej. Każdorazowy ucisk 
jamy brzusznej pozwala nam ocenić stan napię-
cia powłok (miękkie/napięte), bolesność uciskową 
(niebolesne/tkliwe/silnie bolesne), obecność lub 
brak objawów otrzewnowych: obrony mięśniowej 
(brzuch deskowaty w rozlanym zapaleniu otrzew-
nej) oraz objawu Bloomberga (nasilenie bólu po 
oderwaniu ręki badającej uprzednio uciskane po-
włoki). Badanie palpacyjne pozwala także wykryć 
inne patologie: obecność patologicznych oporów 
(np. guzów wyczuwalnych przez powłoki), odpro-
wadzanych lub nieodprowadzanych przepuklin 
pachwinowych, udowych lub brzusznych, ewentu-
alnej obecności wolnego płynu w jamie otrzewnej 
(objaw chełbotania) lub wyraźnego tętnienia nad 
tętniakiem aorty brzusznej. Charakterystyczne dla 
poszczególnych schorzeń są objawy: Murphy’ego 
(bólowe ograniczenie wykonania przez chorego 
wdechu przy ucisku ręką w okolicy pęcherzyka 
w jego zapaleniu), Chełmońskiego (ból przy ude-
rzaniu w łuk żebrowy prawy w zapaleniu pęche-
rzyka żółciowego) czy też Goldflama (ból przy 

opukiwaniu grzbietu w rzucie nerek w ich stanie 
zapalnym). Badanie fizykalne w ostrych schorze-
niach jamy brzusznej jest niepełne bez wykonania 
badania per rectum. Poprzez oglądanie okolicy 
odbytu oceniamy obecność patologii poza jego ka-
nałem. Samo badanie palcem pozwala ocenić stan 
zwieraczy, ich napięcie spoczynkowe oraz zmiany 
w kanale odbytu (guzki krwawnicze, szczeliny od-
bytu, przetoki odbytu). W bańce odbytnicy ocenia 
się przede wszystkim obecność lub brak stolca, 
jego konsystencję i kolor (stolec smolisty w krwa-
wieniach z górnego odcinka przewodu pokarmo-
wego) oraz obecność świeżej bądź hemolizowanej 
krwi. W zakresie dostępnym badaniu fizykalnemu 
można wykluczyć lub potwierdzić obecność guzów 
lub polipów. Badanie per rectum umożliwia także 
u mężczyzn wykrycie łagodnego przerostu stercza, 
raka lub też bolesności prostaty w stanie zapalnym. 
U obu płci możliwe jest stwierdzenie bolesności 
uciskowej ścian odbytnicy w przypadku procesu 
zapalnego w miednicy mniejszej czy też obecności 
ropnia w tej lokalizacji. 

W diagnostyce schorzeń jamy brzusznej nie-
odzowne są podstawowe badania laboratoryjne 
krwi obwodowej oraz badanie ogólne moczu. Każ-
dy pacjent podejrzewany o ostre schorzenie jamy 
brzusznej powinien mieć wykonane badanie mor-
fologii krwi obwodowej, oznaczone stężenie białka 
C-reaktywnego (CRP), sodu, potasu, mocznika 
i kreatyniny w surowicy krwi oraz − w zależności 
od podejrzewanej patologii − poszerzone inne ba-
dania biochemiczne (panel wątrobowy, trzustkowy) 
oraz badanie ogólne moczu w podejrzeniu stanu 
zapalnego dróg moczowych. 

Przy podejrzeniu schorzeń dolnego piętra jamy 
brzusznej wskazane jest skierowanie pacjentek na 
konsultację ginekologiczną, szczególnie jeśli wy-
wiad lekarski sugeruje patologię w tym zakresie. 

Z badań obrazowych w diagnostyce ostrych 
schorzeń jamy brzusznej podstawowe znaczenie 
mają RTG przeglądowe jamy brzusznej oraz USG 
jamy brzusznej, jako badania dostępne lekarzom 
w wielu przychodniach. Najbardziej czułym i swo-
istym badaniem jest TK jamy brzusznej, ale jego 
dostępność i koszt rezerwują je dla szpitalnych 
oddziałów ratunkowych i oddziałów chirurgii. 

W rentgenogramie przeglądowym jamy brzusz-
nej wykonanym u pacjentów w stanie dobrym 
w pozycji pionowej, a u obłożnie chorych − tzw. 
promieniem poziomym w pozycji leżącej, mogą 
pojawić się charakterystyczne objawy diagnostycz-
ne ostrego brzucha. Pierwszym jest obecność 
wolnego powietrza pod kopułą przepony (RTG 
„na stojąco”) lub w najwyższym punkcie jamy 
otrzewnej (RTG „na leżąco”). Objaw ten świadczy 
o obecności perforacji w obrębie przewodu pokar-
mowego lub też rany penetrującej powłok jamy 
brzusznej. W przypadku stwierdzenia poziomów 
płynów w obrębie pętli jelitowych można postawić 
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radiologiczne rozpoznanie niedrożności przewodu 
pokarmowego. Możliwe jest także stwierdzenie 
rozstrzeni żołądka w wysokiej niedrożności prze-
wodu pokarmowego, a znacznie rozdęte gazem 
pętle jelit mogą sugerować zatkanie jelit masami 
kałowymi w odwodnieniu organizmu, niedroż-
ność porażenną jelit lub ich stan zapalny, którego 
szczególnym powikłaniem jest toksyczne rozdę-
cie okrężnicy (megacolon toxicum). Przeglądowy 
rentgenogram jamy brzusznej może także ujawnić 
uwapnione złogi w około 10% przypadków kamicy 
żółciowej i około 90% kamicy nerkowej [3]. 

Badanie USG jest bardzo pomocne w diagno-
styce ostrych schorzeń jamy brzusznej. Pozwa-
la szybko wykluczyć obecność wolnego płynu 
w jamie otrzewnej, ocenić stan narządów miąższo-
wych, wątroby, śledziony, trzustki, nerek, wielkość 
i grubość ścian pęcherzyka żółciowego oraz dróg 
żółciowych wewnątrz- i zewnątrzwątrobowych, 
przewodu trzustkowego Virsunga, pęcherza mo-
czowego, często przydatków u kobiet i gruczołu 
krokowego u mężczyzn oraz obecność ewentual-
nych patologii: ropni międzypętlowych, powięk-
szonych węzłów chłonnych w jamie brzusznej oraz 
przestrzeni zaotrzewnowej, w tym dużych naczyń 
(wykluczenie tętniaków). Pozwala także na ocenę 
zawartości worka przepuklinowego (ewentualnej 
obecności pętli jelitowych). Badanie USG jest 
szczególnie zalecane w diagnostyce bólu w pra-
wym podżebrzu i u kobiet w ciąży [4].

Poniżej omówiono podstawowe objawy i oko-
liczności wystąpienia najczęstszych ostrych scho-
rzeń jamy brzusznej.

Ostre zapalenie wyrostka  
robaczkowego

Może wystąpić w każdym wieku. Najczęściej 
rozpoczyna się tępym bólem trzewnym w okolicy 
pępka. Dość często towarzyszą mu nudności i wy-
mioty oraz gorączka. Wraz z rozwojem choroby, 
w przypadkach typowych, ból przechodzi w so-
matyczny, zlokalizowany w punkcie McBurneya  
− w prawym dole biodrowym. Zazwyczaj za-
znaczone są zlokalizowane objawy otrzewno-
we. W badaniach laboratoryjnych obserwuje się 
leukocytozę i podwyższone stężenie CRP, choć 
w niektórych przypadkach mogą one być sła-
bo podwyższone lub zgoła w granicach normy. 
W przypadkach nietypowych lokalizacja bólu 
może znacznie odbiegać od powyższej (śródbrzu-
sze, okolice podżebrza prawego). Szczególnym 
przypadkiem zapalenia wyrostka robaczkowego 
jest naciek okołowyrostkowy (plastron). Oprócz 
trwających ponad 24 godziny objawów bólowych, 
możliwych nudności i wymiotów, w badaniu fizy-
kalnym obserwuje się macalny tkliwy opór nad 
prawym talerzem biodrowym. 

Ostre zapalenie pęcherzyka 
żółciowego

Występuje najczęściej na tle kamicy pęche-
rzyka. Ból o charakterze kolkowym lokalizuje się 
w podżebrzu prawym, często promieniuje do 
prawej łopatki. Niejednokrotnie atak bólu wystę-
puje po obfitym lub tłustym posiłku. Ból utrzymuje 
się lub nawraca przez ponad 24 godziny. Często 
współistnieje gorączka. W badaniach laboratoryj-
nych obserwuje się leukocytozę i podwyższone stę-
żenie CRP, a w badaniu fizykalnym bolesność uci-
skową w podżebrzu prawym. Obecne są objawy 
Murphy’ego oraz Chełmońskiego. Mogą wystąpić 
objawy otrzewnowe w rzucie pęcherzyka. Czasa-
mi powiększony pęcherzyk żółciowy jest macalny 
przez powłoki. Bolesny opór świadczy o powstaniu 
ropniaka, niebolesny − wodniaka lub raka pęche-
rzyka żółciowego. Optymalnym badaniem obrazo-
wym jest USG jamy brzusznej. 

Zapalenie dróg żółciowych

Stanowi najczęściej powikłanie kamicy przewo-
dowej lub innej przyczyny cholestazy (guza głowy 
trzustki lub brodawki Vatera). Objawy tworzą 
tzw. triadę Charcota: nasilony ból w podżebrzu 
prawym, hektyczna gorączka z dreszczami oraz 
żółtaczka mechaniczna. Wywiad lekarski często 
ujawnia kamicę żółciową w przeszłości chorego. 
W badaniach laboratoryjnych oprócz podwyższo-
nych markerów zapalnych obserwuje się wzrost 
stężenia bilirubiny i enzymów zaporowych wą-
troby. W USG jamy brzusznej często udaje się 
uwidocznić konkrementy w zwykle poszerzonym 
przewodzie żółciowym wspólnym albo inną przy-
czynę cholestazy.

Ostre zapalenie trzustki

Obejmuje szerokie spektrum zaburzeń mor-
fologicznych i funkcjonalnych trzustki: od postaci 
obrzękowej do martwiczo-krwotocznej z możli-
wymi zagrażającymi życiu powikłaniami. Wśród 
przyczyn najczęstszymi są: spożycie alkoholu, ka-
mica żółciowa, uraz, leczenie sterydami, zaka-
żenie wirusowe lub pasożytnicze (glistą ludzką). 
Podstawowym objawem jest silny ból nadbrzusza 
i śródbrzusza, opasujący i promieniujący do grzbie-
tu, z towarzyszącymi mu nudnościami i skąpymi 
wymiotami oraz wzdęciami z odruchowym pora-
żennym zatrzymaniem perystaltyki. Często pojawia 
się gorączka i bóle mięśniowe. Może występować 
tzw. objaw Cullena – krwawe podbiegnięcia wokół 
pępka. W badaniu palpacyjnym mogą wystąpić 
objawy podrażnienia otrzewnej w nadbrzuszu 
(obrona mięśniowa) oraz macalny opór w rzucie 
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trzustki. W badaniach laboratoryjnych, poza pod-
wyższonymi markerami zapalenia, obserwuje się 
podwyższone stężenie amylazy i lipazy w surowicy 
krwi. W RTG przeglądowym jamy brzusznej możli-
wy jest obraz „pętli wartowniczej”, a w pierwszych 
godzinach choroby zmiany w USG i TK mogą nie 
być wyraźne. 

Przewlekłe zaostrzające się  
zapalenie trzustki 

Część przypadków ostrego zapalenia trzustki 
przechodzi w chorobę przewlekłą z okresami remi-
sji i zaostrzeń. Częstą przyczyną nawrotu jest nieza-
stosowanie się chorego do zalecanej diety, a zwykle 
nadużywanie alkoholu pomimo bezwzględnego 
zakazu. Objawy przebiegają zazwyczaj łagodnie, 
rzadko występują objawy otrzewnowe. Obecny 
jest typowy ból trzustkowy opasujący i promie-
niujący do grzbietu. Chorzy z przewlekłym ostrym 
zapaleniem trzustki zwykle tracą masę ciała; mogą 
wystąpić biegunki tłuszczowe. Powikłaniem prze-
wlekłego zapalenia trzustki może być powstanie 
pseudotorbieli lub zmiany nowotworowej. 

Choroba wrzodowa żołądka  
i dwunastnicy

W wywiadzie chorzy podają różny stopień 
nasilenia objawów. Występują znaczne różnice in-
dywidualne − od zupełnie bezbólowych głębokich 
owrzodzeń do nasilonego bólu przy niewielkich 
zmianach morfologicznych w badaniu endoskopo-
wym. U chorych z owrzodzeniem żołądka ból zwy-
kle nasila się po posiłku. W przypadku owrzodzenia 
dwunastnicy bóle najczęściej występują na czczo. 
W badaniu fizykalnym może wystąpić tkliwość 
w głębszej palpacji w nadbrzuszu, jednakże bez 
objawów otrzewnowych w niepowikłanej chorobie 
wrzodowej. Optymalną i zalecaną diagnostyką jest 
panendoskopia. Wskazana jest także diagnostyka 
zakażenia Helicobacter pylori.

Perforacja owrzodzenia żołądka  
lub dwunastnicy

Jest powikłaniem choroby wrzodowej żołądka 
lub dwunastnicy. Objawy są bardzo burzliwe. Cho-
rzy opisują nagły bardzo silny, przeszywający ból 
w nadbrzuszu lub podżebrzu prawym porównywa-
ny często do uczucia pchnięcia nożem w brzuch. 
Ból początkowo zlokalizowany w dalszym prze-
biegu schorzenia rozlewa się na całą jamę brzusz-
ną. Objawy mogą się zmniejszyć na kilka godzin 
z uwagi na możliwe oklejenie perforacji siecią 
większą. Niekiedy objawy perforacji przewodu 
pokarmowego mogą być bardzo dyskretne z uwagi 

na szybkie oklejenie perforacji siecią większą lub 
ścianami narządów sąsiadujących (perforatio tecta). 
W przypadku pełnoobjawowej perforacji objawy 
są trudne do przeoczenia: deskowaty, napięty 
brzuch, wybitnie nasilone objawy otrzewnowe. 
Zachodzi konieczność pilnej interwencji chirurgicz-
nej. W badaniach obrazowych patognomiczna jest 
obecność wolnego powietrza pod kopułą przepony 
w przeglądowym RTG jamy brzusznej na stojąco 
(może nie wystąpić w perforatio tecta). 

Niedrożność przewodu  
pokarmowego 

W wywiadzie na pierwszy plan wysuwają się 
podawane przez chorego objawy zatrzymania stol-
ca i gazów, często trwające od wielu dni. Pełną nie-
drożność mogą poprzedzać objawy podniedroż-
ności (niedrożności przepuszczającej). Niekiedy 
niedrożność występuje nagle bez poprzedzających 
objawów (np. w przypadku nagłego uwięźnięcia 
pętli jelitowej w przepuklinie). Ból ma charakter 
kolki jelitowej i nasila się wraz z falą perystaltyki. 
Osłuchowo stwierdza się początkowo wzmożenie 
fali perystaltycznej o metalicznym ostrym dźwięku. 
Wraz z przedłużającą się niedrożnością perystal-
tyka może osłabiać się, aż do zupełnej ciszy nad 
jamą brzuszną, kiedy słyszalne jest jedynie tętno 
aorty tzw. dzwon śmierci. W zależności od pozio-
mu niedrożności po pewnym czasie dołączają się 
wymioty, początkowo treścią zastoinową, a następ-
nie tzw. wymioty kałowe. W przypadku wysokiej 
niedrożności przewodu pokarmowego (żołądek, 
dwunastnica) chronologia wystąpienia objawów 
jest odwrócona. Dość szybko pojawiają się wy-
mioty, a późno lub wręcz wcale nie dochodzi do 
zatrzymania stolca i gazów. W niskiej niedrożności 
przewodu pokarmowego brzuch jest znacznie 
wzdęty, bolesny w palpacji, początkowo bez ob-
jawów otrzewnowych. W wysokiej niedrożności 
przewodu pokarmowego występuje uczucie peł-
ności w nadbrzuszu, przy braku wzdęcia w dolnej 
części jamy brzusznej. W tym przypadku rzadko 
i późno występują objawy otrzewnowe. Badania 
laboratoryjne początkowo mogą nie wykazywać 
odchyleń od normy. Charakterystyczny jest obraz 
niedrożności w RTG przeglądowym jamy brzusznej 
– poziomy płynów. 

Zapalenie uchyłków jelita grubego 

Choroba występuje przede wszystkim u osób 
w wieku średnim i starszym. Chorobowość rośnie 
wraz z wiekiem − uchyłkowatość poniżej 40. roku 
życia występuje u mniej niż u 10% populacji, ale 
powyżej 80. roku życia − już u 2/3 [5]. Obecność 
uchyłków nie daje dolegliwości u nawet do 80% 
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pacjentów (możliwe są okresowe niewielkie po-
bolewania, skurcze spastyczne, czasem zaburzenia 
rytmu wypróżnień). Jednakże zapalenie uchył-
ka jelita grubego zwykle wywołuje objawy: ból 
w jego rzucie (najczęstsza lokalizacja to esica – ból 
w lewym dole biodrowym), gorączka, zatrzymanie 
stolca i gazów lub niekiedy biegunka. W badaniu 
fizykalnym obserwuje się bolesność uciskową nad 
miejscem patologii, w przypadku powikłania perfo-
racją lub ropniem zaznaczają się objawy otrzewno-
we. Może pojawić się naciek zapalny palpacyjnie 
stwierdzany jako bolesny guz nad lewym talerzem 
biodrowym. W badaniach laboratoryjnych pojawia 
się leukocytoza i podwyższenie stężenia CRP, na-
tomiast z badań obrazowych pomocne jest USG, 
a optymalne − TK jamy brzusznej z kontrastem.

Toksyczne rozszerzenie jelita 
grubego (megacolon toxicum)

Jest ciężkim powikłaniem zapalnych chorób 
jelit. Może wystąpić w rzekomobłoniastym zapale-
niu jelita grubego, wrzodziejącym zapaleniu jelita 
grubego lub rzadziej w chorobie Leśniowskiego- 
-Crohna. W wywiadzie koniecznie należy wypytać 
o przebyte antybiotykoterapie oraz rozpoznane 
schorzenia jelit lub objawy sugerujące ich obec-
ność. Objawy obejmują znaczne wzdęcie brzucha, 
całkowite lub częściowe zatrzymanie perystaltyki, 
rozlany ból brzucha, objawy otrzewnowe lub na-
wet objawy wstrząsu septycznego z wysoką gorącz-
ką. W badaniach laboratoryjnych wystąpi znaczne 
podwyższenie parametrów zapalnych, w RTG mo-
że być widoczna rozdęta okrężnica oraz pętle jelit 
znacznie rozdęte gazem z objawami porażennej 
niedrożności. Wątpliwe przypadki mogą wymagać 
wykonania TK jamy brzusznej celem potwierdze-
nia rozpoznania. Konieczne jest szybkie leczenie 
wstrząsu, choroby podstawowej oraz endoskopo-
we odbarczenie rozszerzenia okrężnicy lub nawet 
wycięcie okrężnicy (kolektomia). 

Ciąża pozamaciczna (ektopowa)

Nagły silny ból w podbrzuszu lub okolicy krzy-
żowej u kobiety w wieku rozrodczym, która może 
być w ciąży, wymaga wykluczenia jej ektopowego 
charakteru. Jeśli dodatkowo pojawi się omdlenie 
lub wystąpią objawy wstrząsu hipowolemicznego 
(tachykardia, spadek ciśnienia tętniczego krwi, 
bladość powłok) konieczne jest pilne przewiezie-
nie chorej do szpitalnego oddziału ratunkowego, 
ponieważ mogło wystąpić krwawienie do jamy 
otrzewnej w przebiegu ciąży ektopowej. 

Pękający tętniak aorty brzusznej 

Nagły silny ból w śródbrzuszu, w połączeniu 
z objawami masywnego wstrząsu hipowolemicz-
nego, u chorych z rozpoznanym uprzednio tęt-
niakiem aorty brzusznej niemal zawsze oznacza 
jego pęknięcie. Jeśli pęknięcie tętniaka nastąpi 
do jamy otrzewnej (ok. 20% przypadków) chorzy 
zwykle umierają zanim możliwe będzie udzielenie 
im pomocy chirurgicznej. Jeśli tętniak wynaczynia 
się do przestrzeni zaotrzewnowej, ograniczona 
objętość, w której tworzy się krwiak, rokuje szansę 
na ustanie utraty krwi i możliwą interwencję chirur-
giczną. W każdym przypadku, poza zwalczaniem 
wstrząsu, konieczny jest pilny transport chorego do 
najbliższego ostrego dyżuru naczyniowego [6]. 

Ostre niedokrwienie jelit 

W wywiadzie u chorych z ostrym niedokrwie-
niem jelit często ujawniane są zaburzenia rytmu 
serca, przebyty lub świeży zawał serca, prze-
byte niedawno zabiegi naczyniowe, uogólniona 
miażdżyca lub skłonność do zakrzepów. Objawy 
pojawiają się w postaci silnego kolkowego bólu 
w śródbrzuszu, następnie rozlewającego jako ból 
stały w całej jamie brzusznej. Początkowo żywa 
perystaltyka prowadzi często do krwistej biegunki, 
następnie zanika całkowicie. We wczesnym niedo-
krwieniu jelit nie występują objawy otrzewnowe 
− ich pojawienie się oznacza dokonaną martwicę 
jelita. Badania laboratoryjne w początkowej fazie 
mogą nie wykazywać odchyleń od normy. 

Odrębności diagnostyczne ostrych 
chorób jamy brzusznej w wieku 
podeszłym

W przypadku chorych w wieku podeszłym ostre 
schorzenia jamy brzusznej są znacznym obciąże-
niem dla organizmu. Oprócz zmniejszonej przez 
wiek biologiczny rezerwy czynnościowej ustroju, 
obniżonej produkcji cytokin i przeciwciał, częstego 
niedożywienia i oporności na leki z powodu ich 
nadużywania oraz współwystępujących poważ-
nych schorzeń internistycznych (szczególnie w ob-
rębie układu krążenia i oddechowego), znacznie 
zwiększa się ryzyko wystąpienia powikłań samej 
choroby, komplikacji pooperacyjnych, jak też zgo-
nu. W codziennej praktyce należy pamiętać, że 
u ludzi starszych objawy bólowe ostrych schorzeń 
jamy brzusznej są często niewielkie (np. rzadko 
obecny objaw Murphy’ego), a przebieg choroby 
nietypowy [7]. Dodatkowo nie należy zapominać 
o możliwym i częstym w wieku podeszłym współ-
istnieniu cukrzycy i jej powikłań w postaci neuro-
patii, dodatkowo osłabiającej odpowiedź bólową 
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organizmu. Chorzy w wieku podeszłym są często 
przyzwyczajeni do bólowych objawów swoich cho-
rób przewlekłych, mają tendencję do bagatelizo-
wania symptomów stanów ostrych w ich wczesnej 
fazie. Choroby takie, jak ostre zapalenie wyrostka 
robaczkowego czy pęcherzyka żółciowego, często 
już w momencie wdrożenia diagnostyki szpitalnej 
są powikłane (perforacją, ropniem lub rozlanym 
zapaleniem otrzewnej). Zdarzają się także przypad-

ki „przechodzonej” przez wiele godzin perforacji 
przewodu pokarmowego. Dodatkowo należy pa-
miętać, że w chorobach, takich jak uchyłkowatość 
okrężnicy z powikłaniami, niedokrwienie jelit oraz 
nowotwory przewodu pokarmowego, wraz z ich 
ostrymi powikłaniami (perforacją, niedrożnością, 
krwawieniem) zachorowalność w sposób naturalny 
zwiększa się z wiekiem. 
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